
DECRETO Nº 2146, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2010

Institui  o  Selo  de  Fiscalização  de  Serviços  dos  
Terminais  Rodoviários  do Município  de  Lucas  do  
Rio Verde (MT).

MARINO JOSÉ FRANZ,  Prefeito  Municipal  de  Lucas  do Rio Verde,  Estado de 
Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Considerando a  necessidade  de  observância  estrita  aos  princípios  gerais  do direito 
público, financeiro e tributário;

Considerando o Contrato de Concessão nº 039/2005, que tem por objeto a outorga da 
Concessão dos Serviços Públicos de Terminal  Rodoviária  do Município de Lucas  do Rio 
Verde, para exploração dos serviços do Terminal Rodoviário;

Considerando  as  disposições  no  referido  contrato,  em especial  a  Cláusula  Décima 
Sexta, que determina que a concessionária será responsável por todos os tributos incidentes 
sobre os serviços pactuados;

Considerando que na forma do artigo 8º da Lei Complementar Municipal nº 046, de 28 
de dezembro de 2006, as Normas Complementares à Legislação Tributária Municipal podem 
estabelecer regulamentos aos Tributos Municipais;

Considerando o disposto no artigo, 128,  caput, c/c o inciso XX, alínea “c”, da Lei 
Complementar  Municipal  nº  046,  de 28 de dezembro  de  2006,  que determina  como fato 
gerador do Imposto sobre Serviços a prestação de serviços de terminais rodoviários;

Considerando a Lei nº 1735/2009, que dipõe sobre os serviços públicos municipais;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Selo de Fiscalização de Serviços dos Terminais Rodoviários 
(SEFISTER) do Município de Lucas do Rio Verde (MT), conforme descrição no anexo I 
desse Decreto.

§ 1º  O selo  será  obrigatoriamente  fixado  no bilhete  de  passagem,  para  todos  os 
embarques  realizados na Estação Rodoviária do Município de Lucas do Rio Verde (MT), 
independentemente da forma ou local que o bilhete tenha sido adquirido.

§ 2º  O selo será emitido pelo Poder Público Municipal e constará o valor cobrado pela 
concessionária para prestar o serviço de embarque dos passageiros.

Art. 2º  A concessionária dos serviços públicos de terminal rodoviário deverá fornecer 
as pessoas jurídicas que emitirem passagens intermunicipais, interestaduais, internacionais e 
utilizarem o terminal rodoviário a quantidade de selos necessários para fixar nos respectivos 
bilhetes de passagens.

Art.  3º  Incumbe  a  concessionária  solicitar  ao  Município,  através  da  Secretaria 
Municipal de Finanças – Departamento de Tributação, a quantidade de selos necessários para 
distribuição  as  pessoas  jurídicas  que  emitirem  passagens  intermunicipais,  interestaduais, 
internacionais e utilizarem o terminal rodoviário.

§ 1º  No ato da solicitação do SEFISTER será apurado o Imposto de Sobre Serviços 
(ISS),  com  base  na  quantidade  e  valor  dos  selos  fornecidos,  mediante  a  expedição  do 
Documento de Arrecadação Municipal (DAM).



§  2º  Para  a  retirada  dos  selos,  a  concessionária  deverá  apresentar  o  DAM, 
devidamente recolhido e correspondente a solicitação realizada.

§ 3º  Após a entrega do lote de selos à concessionária,  a mesma só terá  direito  a 
eventual ressarcimento do ISS, se o selo for devolvido ao Município de Lucas do Rio Verde 
(MT), intacto,  sem qualquer dano ou rasura, ou se a passagem for reembolsada,  mediante 
comprovação, na forma do Anexo I.

§  4º  Em  caso  de  perda,  extravio,  roubo,  danificação  dos  selos  retirados  pela 
concessionária, a mesma não terá direito a qualquer indenização, sendo a única responsável 
pela  guarda,  segurança  e  distribuição  para  as  pessoas  jurídicas  que  emitirem  passagens 
intermunicipais, interestaduais, internacionais e utilizarem o terminal rodoviário.

Art.  4º  As  despesas  decorrentes  para  emissão  do  SEFISTER  será  custeada 
exclusivamente pela concessionária que prestar serviços públicos nos terminais rodoviários.

Art. 5º  A Administração Pública Municipal poderá fiscalizar, em qualquer época, os 
bilhetes  de  passagem na  plataforma  de  embarque,  a  fim  de  verificar  o  cumprimento  do 
disposto no art. 1º.

§ 1º  O Fiscal da Administração Pública Municipal que identificar que não foi aposto o 
SEFISTER no bilhete  de passagem,  emitirá  relatório ao Departamento de Fiscalização do 
Município de Lucas do Rio Verde (MT), narrando os fatos ocorridos, com cópia do bilhete 
que não foi aposto o selo.

§ 2º  Constatado o descumprimento das normas desse decreto, a concessionária ficará 
sujeita as penalidades tributárias previstas na Lei Complementar Municipal nº 046 de 28 de 
dezembro de 2006.

§ 3º  Na aplicação das penalidades tributárias, em decorrência ao descumprimento das 
normas  desse  decreto,  são  solidariamente  responsáveis  as  pessoas  jurídicas  que  emitirem 
passagens intermunicipais, interestaduais, internacionais e utilizarem o terminal rodoviário.

Art. 6º  Fica determinado que a Secretaria Municipal de Finanças deverá providenciar 
a implementação dos procedimentos necessários para execução deste decreto.

Art. 7º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lucas do Rio Verde, 04 de novembro de 2010.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Maria Aparecida Marin Rossato
Secretária Municipal de Finanças

Registre-se e Publique-se 
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